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Θέμα: Ξηρασία στην περιοχή Ορόμια (νότια Αιθιοπία)

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι ήρθαν αντιμέτωποι με την 
επισιτιστική ανασφάλεια στην Αιθιοπία κατά το 2022, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί μέσα στο 
20231. Αυτό οφείλεται σε ένα ευρύ φάσμα παραγόντων, όπως οι συγκρούσεις και η δεινή 
ανθρωπιστική κατάσταση στο Τιγκράι, οι επιπτώσεις του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας 
καθώς και η ξηρασία στη νότια Ορόμια, η οποία έχει χαρακτηρισθεί από την Επιτροπή ως «η 
χειρότερη ξηρασία της τελευταίας γενιάς»2. Ενώ μετά την ειρηνευτική συμφωνία του Νοεμβρίου 2022 
καταγράφηκαν ορισμένες βελτιώσεις όσον αφορά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Τιγκράι3, 
η κατάσταση στην Ορόμια εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Ο μαζικός θάνατος των ζώων 
και η περιορισμένη πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό λόγω της ξηρασίας εξακολουθούν να θέτουν 
σε κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι παράγοντες αυτοί συνέβαλαν επίσης στην εκδήλωση 
επιδημίας χολέρας, η οποία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τα παιδιά των οποίων το σώμα έχει 
εξασθενήσει λόγω υποσιτισμού.

1. Στο πλαίσιο αυτό, πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να ενισχύσει την ανθρωπιστική της βοήθεια προς 
την Αιθιοπία;

2. Σκοπεύει να αυξήσει τα 48 εκατ. ευρώ της ανθρωπιστικής βοήθειας που διατέθηκαν ειδικά για 
την ξηρασία στην Ορόμια το 2022;

Βουλευτής που στηρίζει την ερώτηση4

Κατάθεση: 24.3.2023

1 https://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-situation-report-17-nov-2022.
2 https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/news-stories/stories/ethiopia-worst-drought-

generation_en.
3 https://news.un.org/en/story/2023/02/1133287.
4 Αυτή η ερώτηση έχει τη στήριξη βουλευτή εκτός των συντακτών: Rosa D'Amato(Verts/ALE)


